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Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,

předkládáme Vám výroční zprávu, která hodnotí činnost Technických služeb města Přerova, 
s.r.o. za rok 2019, činnost jednotlivých provozů a středisek a dosažené hospodářské 
výsledky.

Rok 2019 hodnotím jako velmi úspěšný, a i když ziskovost společnosti je nižší než v minulých 
letech, je dosažený zisk ve výši 5.466 tis. Kč po zdanění ukazatelem ekonomické a finanční 
stability společnosti.

V roce 2019 jsme splnili veškeré závazky ke Statutárnímu městu Přerov jako k hlavnímu 
odběrateli našich služeb a ještě jsme rozšířili objemy činností, zahrnující i větší investiční 
akce při opravách infrastruktury ve městě Přerově. Jednalo se např. o opravu chodníků ve 
vnitrobloku na ulici Žižkova a opravu chodníku a cyklostezky na ulici Kosmákova. V rámci 
svozu odpadů se nám podařilo udržet stávající smluvní partnery z neintegrovaných obcí 
v okolí Přerova a také rozšířit své zákazníky o další obce.

I v roce 2019 pokračovala naše společnost v dlouhodobé strategii investic do hmotného 
a nehmotného majetku společnosti. V rámci plánované obměny techniky byly pořízeny 
nové zametací stroje Bucher 5006 a Bucher 1300, které slouží ke zlepšení kvality čištění 
komunikací a chodníků. Pro provoz Odpadové hospodářství byl pořízen hákový nosič 
kontejnerů Mitsubishi FUSO CANTER 9C18 s automatickou převodovkou pro zlepšení 
likvidace černých skládek. Pro provoz Veřejná zeleň byla pořízena druhá velkokapacitní 
sekačka GIANNI FERRARI, která zrychluje práci při údržbě trávníků. Dále byl pořízen 
multifunkční stroj AVANT 640 s bohatým příslušenstvím pro provádění údržby zeleně. 
Největší investice společnosti byla zahájena na podzim roku 2019 a to byla výstavba rozšíření 
kompostárny na skládce v Žeravicích. Tato investice v hodnotě cca 15 mil. Kč (bez DPH) by 
měla navýšit plánovanou kapacitu kompostárny na likvidaci 6.000 tun BIO odpadů ročně 
a svou novou technologií by měla plně pokrýt potřeby města i ostatních zákazníků. Všechny 
tyto kroky společnosti směřují ke zlepšení efektivity činností a ke zvyšování produktivity 
práce v době, kdy je na trhu nedostatek kvalitních pracovních sil. Celkový objem zařazených 
investic společnosti byl v roce 2019 ve výši 26,725 mil. Kč.

Společnost byla i v době velké nabídky volných pracovních míst personálně stabilizovaná 
a dokázala si udržet zaměstnance společnosti a případné odchody některých zaměstnanců 
ji personálně neohrozily. S vědomím toho, že úspěchu lze dosáhnout zásluhou kvalitní 
práce zaměstnanců, se snažíme zaměstnance motivovat různou formou firemních benefitů 
a následně i odpovídajícím způsobem odměňovat.

Společnost udržuje zavedený systém certifikátu managementu životního prostředí dle normy 
ISO 14001. Ve všech oblastech činností je kladen důraz na ochranu životního prostředí 
a předcházení negativním dopadům.

Jako každým rokem i v roce 2019 naše společnost podporovala mnoho kulturních, 
sportovních a společenských akcí, spolupracovali jsme s KIS Přerov při podpoře kulturních 
programů ve městě Přerově.

Technické služby přispívají pravidelně na dobročinné účely – v roce 2019 jsme finančním 
darem přispěli Svazu tělesně postižených ČR, místní organizaci v Přerově. Společnost 
také věnovala finanční dar Dětskému domovu, který byl určen na podporu vzdělávacích, 
kulturních a sportovních činností.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům společnosti, kteří se v roce 2019 podíleli na 
těchto výsledcích. Předpokládám, že ani současná situace v rámci šíření koronavirové 
infekce nebude mít vliv na pozitivní vývoj společnosti v roce 2020.

Duben 2020                                                                                        

                                                                                                    

                                                                                                   Bohumír Střelec
                                                                              Jednatel společnosti
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Obchodní jméno:   Technické služby města
     Přerova, s.r.o.
Sídlo:     Na Hrázi 3165/17,
     Přerov I-Město,
     750 02 Přerov

Identifikační číslo:   278 41 090
Daňové identifikační číslo:  CZ27841090

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným

Společník:    Statutární město Přerov - 100% 
               IČ 003 01 825

Vklad:     103 542 000,- Kč
Splaceno:    100 %
Obchodní podíl:   100 %
Druh podílu:    Základní

Den zápisu:    2. dubna 2008

Obchodní rejstřík:   vedený u Krajského soudu
     v Ostravě, oddíl C, vložka 43227

Předmět podnikání:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- provozování pohřební služby
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- výroba, obchod a  služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava:
nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče

Základní identifkační údaje3
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Úvodem je třeba zmínit statistické údaje o práci TSMPr, mimo standardní plánované 
práce jednotlivých provozů, kdy v rámci našich služeb řešíme připomínky a podněty 
obyvatel města a pracovníků magistrátu. Celkově bylo v rámci roku 2019 zpra-
cováno a vyřešeno 688 poruch v rámci závad v komunikacích, nepořádku na ve-
řejných prostranství, vandalismu, problémů na veřejné zeleni, dětských hřiš-
tích, veřejném osvětlení a dopravním značení. Velkou změnou tohoto roku bylo 
zavedení SMART komunikace s občany ze strany města Přerova pomocí aplikace 
mobilního  rozhlasu, do něhož jsme zapojeni. Tato on-line komunikace nám umožňuje rych-
leji reagovat na důležité dění v rámci města.
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Provoz Komunikace a čištění města
ZA ROK 2019 BYLO V RÁMCI PROVOZU:
•	 opraveno 2.478 m2 výtluků při spotřebě cca 188 tun asfaltové drti
•	 předlážděno 1.497 m2 chodníků
•	 vyčištěno 799 tis. m2 v  rámci harmonogramu blokového čištění ve městě, kde 
 bylo zařazeno více jak 95 % místních komunikací, včetně parkovišť a odstavných stání,  
 chodníků a přilehlé zeleně a dětských hřišť, což bylo zařazeno do celkového  počtu  
 60 -ti blokových čištění
•	 provedeno min. 2x vyčištění komunikací a chodníků v rámci strojního čištění ve městě   
 a v místních částech o celkové délce 80 km
•	 odstraněno při čištění chodníků a veřejných ploch celkově přes 9,7 tun psích exkrementů
•	 obnoveno 732 m2 vodorovného dopravního značení na přechodech pro chodce 
 a 6 852 bm na parkovacích stáních a cyklistických stezkách
•	 nově osazeno 47 svislých dopravních značek

INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:
•	 v 6/2019 byly na základě veřejné zakázky z  roku 2018 dodány 2 ks 
 zametacích  strojů na údržbu komunikací a chodníků, BUCHER 5006, který je přímou  
 náhradou dosluhujícího stroje a BUCHER 1300, který je doplňkem pro údržbu 
 chodníkových těles s úzkým profilem a kterým dosud společnost nedisponovala
•	 BUCHER 5006 je navíc osazen ramenem na agresivní údržbu a nahrazuje tak práci 
 2 strojů, zejména v  rámci blokových čištění (zametacího stroje a traktoru r.v. 1990 
 s agresivním ramenem), tímto došlo k  výraznému zefektivnění užitím kvalifikovaného 
 personálu
•	 v rámci přípravy na zimní údržbu bylo dodatečně pořízeno zimní příslušenství:
 - k  nově pořízenému  zametacímu stroji BUCHER 1300 v  podobě  
 odmetacího kartáče a sypací nástavby, kdy tento stroj má cca 4 x větší 
 zásobník než do současnosti užívané stroje ISEKI a tím je schopen pokrýt 
 rozsáhlejší oblast a neztrácet tak čas s  častými návraty k  nakládce 
 posypových materiálů
 - k  nově pořízenému nákladnímu vozidlu s  hákovým nosičem FUSO 
 CANTER, zařazeném na středisku svozu odpadů, v  podobě čelní 
 radlice a nástavby na aplikaci skrápěné soli – tato kombinace umožňuje 
 významným způsobem zrychlit práci při větším spadu sněhu a vede ke   
 snížení spotřeby soli

•	 velké úsilí bylo v  tomto roce věnováno systematizaci a plánování práce pro využití 
 veškeré strojní techniky
•	 náš tým posílil nový vedoucí provozu

Přehled činností jednotlivých provozů7



Provoz odpadové hospodářství
ZA ROK 2019 BYLO V RÁMCI PROVOZU:
•	 obsluhováno v rámci města a jeho místních částí při svozu SKO v  intervalech 1 100 l  
 2x týdně, 110, 120, a 240 l v měsících prosinec až březen 1x týdně, v měsících duben 
 až listopad 1x za 14 dnů střídavě s nádobami na BIO odpad:
 - 1 200  ks plastových kontejnerů 1 100 l, 3 809 ks plechových odpadových   nádob
 110 l, 2 093 ks plastových odpadových nádob 120 l, 52 ks odpadových nádob 240 l, 
 3 500 ks odpadových nádob na BIO 240 l, 80 ks odpadových nádob  BIO 1 100 l,  
 20 ks odpadových nádob BIO 770 l
•	 zajištěno vyprazdňování nádob na SKO v rámci 16-ti přilehlých obcí regionu
•	 obsluhováno v rámci města a jeho MČ při svozu separ. odpadu z celkem 250 stanovišť:       
 - 351 ks kontejnerů 1 100 l na papír, 259 ks kontejnerů 1 100 l na sklo, 334 ks 
 kontejnerů 1 100 l na plasty a nápojové kartony
•	 přistaveno a vyvezeno ze 119 stanovišť 438 kontejnerů 5 m3 na velkoobjemový odpad  
 v měsících březen, duben, květen, červen, srpen, září a říjen a listopad
•	 přistaveno a vyvezeno z 25 stanovišť v zahrádkářských koloniích 100 kontejnerů 5 m3 na 
 velkoobjemový odpad
•	 přistaveno a vyvezeno z 12-ti místních částí a Laguny 251 kontejnerů 5 m3 na BIO odpad
•	 zajištěn 1x týdně a v krizových místech 2x týdně svoz ve formě pytlového svozu odpadu 
 v období duben-listopad z celkem 39-ti stanovišť a 15-ti stanovišť s umístěnými 1 100 l 
 kontejnery, kdy bylo celkem touto formou na skládku uloženo 196 tun odpadu
•	 zabezpečen výsyp odpadových košů v celkovém objemu 124.941 výsypů za rok

Přehled činností jednotlivých provozů 8
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Vývoj množství vybraných druhů odpadů, odebraných společností TSMPr, s.r.o. v letech 2017 - 2019

Vývoj množství uloženého odpadu (t) 1993 – 2019

Vývoj množství uloženého odpadu na skládce v Žeravicích

INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:
•	 byl pořízen hákový nosič kontejnerů Mitsubishi FUSO CANTER 9C18 s automatickou 
 převodovkou v  konfiguraci 4x2 s  celkovou hmotností 8,5 t,  hydraulickou rukou pro 
 umožnění likvidace černých skládek bez asistence nakladače, s přípravou na instalaci 
 sypače na skrápěnou sůl a sněhové radlice. Tento stroj by měl částečně nahradit 
 dosluhující ramenový nosič MAN z roku 2007 o nosnosti 16 t, s úpravou na zimní údržbu 
 a přispět ke snížení provozních nákladů.

Přehled činností jednotlivých provozů9

Druh

odpadu
 

2017 2018 2019

Celkem (t) Z toho

Přerov (t) 
Celkem (t) Z toho

Přerov (t) 
Celkem (t) Z toho

Přerov (t) 
Směsný komunální odpad 11 438 7 250 11 808 7 456 11 559 7 142

Objemný odpad 3 067 2 585 2 279 1 762 2 262 1 731

Papírové a lepenkové obaly 859 418 981 779 1 058 805

Plastové obaly + NK 567 401 649 448 792 475

Skleněné obaly 686 495 689 483 785 558

Biologicky rozlož. odpad 3 208 1 832 3 115 1 836 3 262 2 031

Dřevo 269 83 291 21 146 42



•	 v  dubnu došlo k  zahájení prací na rekultivaci I. etapy skládky ŽERAVICE, která byla 
 řádně v  rámci smluvních termínů dokončena, kdy současně došlo k  zahájení 
 skládkování v Etapě II. 
•	 v rámci jara 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby kompostárny na 
 podzim 2019, byli již práce zahájeny. Samotná stavba je završením dvouletých příprav, 
 včetně projekčních prací, odkupů patřičných pozemků od města Přerova a podání 
 žádosti o dotace z  fondu životního prostředí a jejich úspěšné získání ve výši 25%. 
 Výsledkem bude navýšení kapacity zpracování BIO odpadů v  úvodu na 6000 t 
 a zefektivnění a urychlení samotného kompostovacího procesu, a to díky technologii 
 spodního provětrávání. Předpokladem je, že po doplnění technicky odpovídajícího 
 drtcího stroje může být zpracování materiálu v objemu až 10.000 t. Zahájení provozu je 
 plánováno na druhou polovinu roku 2020.
•	 podařilo se připravit druhou fázi záměru společnosti na rozšíření SD a získat  dotace 
 v  rámci ITI Olomouckého kraje ve výši 25%, kdy v  druhé polovině roku proběhlo 
 výběrové řízení na dodavatele spodní stavby. V  rámci komplikací 
 jsme byli nuceni preventivně přesunout realizaci stavby do jarních měsíců roku 
 2020 s předpokladem dokončení spodní i horní stavby do 6/2020. Stavba je na principu 
 nadzemní nájezdové rampy, kdy uvnitř bude skladovací prostor a horní část bude 
 uzpůsobena k vyhazování odpadů do dole připravených kontejnerů. Výsledkem bude 
 navýšení kapacity a efektivity třídění odpadů vč. snížení provozních nákladů na přepravu 
 velkokapacitními 40m3 kontejnery s odpadem upraveným válcovým drtičem, pořízeným 
 v rámci fáze I a dotací 85%.
•	 ve spolupráci s  odborem majetku byla vypracována koncepce na celkovou změnu 
 v systému svozu odpadů, která by měla přispět k efektivnějšímu provozování systému 
 pro město Přerov. Základem je nákup kontejnerů o objemu 2-3 m3 a příslušné techniky, 
 která bude vybavena technologií pro dynamické vážení nádob a softwarem pro 
 plánování tras. V  rámci roku 2019 se podařilo tento projekt obhájit v  rámci žádosti 
 o podporu z ITI Olomouckého kraje, kdy městu Přerov bude poskytnuta podpora 85% 
 na nákup nádob a pro TSMPr 25% na pořízení svozové techniky. Tento projekt bude 
 připravován v rámci roku 2020, s předpokladem zahájení realizace v roce 2021.
•	 na základě zvyšujících se požadavků na legislativu a samotný provoz skládkování, 
 třídění, zpracování kompostu a dalších, náš tým doplnila nová vedoucí skládky odpadů.
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Provoz veřejná zeleň
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ÚDRŽBA ZELENĚ V PŘEROVĚ 



ZA ROK 2019 BYLO V RÁMCI PROVOZU:
•	 v jarních měsících bylo u 50-ti pískovišť v rámci Přerova vyměněno 95 t písku (použitý 
 písek byl recyklován a doplněn do dopadových ploch, podsyp pod výstavbu 
 chodníků atd.)
•	 opraveno a nově natřeno 200 ks poničených a technicky nevyhovujících laviček, 
 nakoupeno 30 nových laviček
•	 provedeno sestřižení živých plotů v celkové délce cca 20 400 bm v Přerově 
 a cca 3 820 bm na místních částech
•	 zajištěno posečení travnatých ploch ve třech intenzitách sečí v celkovém rozsahu 
 cca 6 mil. m²
	 •	Přerov	Intenzita	I	–	sečeno	8x	na	ploše	cca	51	tis.	m2

	 •	Přerov	Intenzita	II	–	sečeno	5x	na	ploše	cca	860	tis	m2

	 •	Přerov	Intenzita	III	–	sečeno	3x	na	ploše	cca	53	tis	m2

	 •	Místní	části	Intenzita	I	–	sečeno	5x	na	ploše	cca	300	tis	m2

	 •	Místní	části	Intenzita	II	–	sečeno	3x	na	ploše	cca	80	tis	m2

	 •	Místní	části	Intenzita	III	–	sečeno	2x	na	ploše	cca	25	tis	m2

•	 vysázeno 8 000 ks letniček a to jak na květinových záhonech, tak v mobilních vázách 
 a závěsných květináčích v rámci Přerova a 15 000 ks letniček v rámci areálu parku 
 Michalov. Nově byly instalovány a osázeny pyramidální květináče 6 ks (cca 700 ks 
 muškátů) na náměstí TGM a nové závěsné květináče na veřejném osvětlení u nákupního 
 centra Galerie Přerov.
•	 výsadba 500 ks dřevin (lípa, javor, jilm, jeřabina..) a 3400 ks keřů (tavolníky, skalníky, 
 zimoléz…) Realizovala se i výsadba památníku Jana Blahoslava na Horním náměstí, 
 dosadba kruhového objezdu na Velké Dlážce.
•	 zajištěna pravidelná oprava pískových cest spočívajících v odstranění stávající vrstvy 
 písku, následném dosypání nové vrstvy a zaválcování. Na podzim 2019 byl realizován 
 pokusný úsek o délce cca 10 m, který spočíval v položení vrstvy technologií Parkdecor.
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INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:
Došlo k pořízení:
•	 v pořadí druhé velkokapacitní sekačky GIANNI FERRARI TURBO 2 s čelním žacím 
 ústrojím se záběrem 150 cm a sběrným košem o objemu 1300 l, která doplňuje druhý 
 tým a zrychluje tak jeho práci
•	 kompletního zimního příslušenství na starší stroj ISEKI SXG 326 z roku 2016, z důvodu 
 potřeby posílení techniky na zimní údržbu chodníků
•	 multifunkčního stroje AVANT 640 s bohatým příslušenstvím pro provádění údržby zeleně: 
 mulčovací rameno včetně hlavy na stříhání živých plotů, frézu na pařezy, vrták na 
 hloubení děr o průměru 65O mm pro sázení stromů, uchopovací kleště pro manipulaci 
 s dřevním materiálem, včetně nakládací lopaty a manipulačních vidlí 
•	 hydraulického skrápěcího ramene s dosahem 4,5 m mimo profil vozidla, které je nově 
 osazeno na vozidlo DURSO Multimobil. Toto nám umožňuje zálivku záhonů 
 a vysázených dřevin bez potřeby 2 členné posádky
•	 pořízeno užitkové vozidlo DACIA DOKKER jako přímá náhrada vozidla FIAT DOBLO
•	 v rámci provozu jsme se zaměřovali na detailní pasportizaci dětských hřišť, živých plotů 
 a nově vysázených dřevin, pro tyto účely jsou používány mobilní terminály s přímým 
 napojením na Grafický Informační Systém města Přerova

Přehled činností jednotlivých provozů 14



Středisko veřejné osvětlení 
 
ZA ROK 2019 BYLO V RÁMCI STŘEDISKA:
•	 zabezpečeno fungování všech cca 5000 ks lamp veřejného osvětlení
•	 provedeno cca 50 ks výměn celých svítidel ulic Budovatelů, Malá Dlážka, Sokolská 
 průchod, 8 ks nových svítidel mostků v parku Michalov
•	 vyměněna 5 stožárů VO po dopravních nehodách a živelních pohromách
•	 oprava a zprovoznění světelné signalizace po dopravní nehodě křižovatky Staré Rybníky, 
 Velká Dlážka, Hranická
•	 pořízeno nové vánoční osvětlení pro místní část Popovice a ulici Hranická – navýšení 
 stávajícího počtu 199ks o 18ks (na celkových 217ks)
•	 pořízeno a instalováno nové vánoční nasvětlení stromu v ulici Hranická
•	 byla provedena renovace vánočního osvětlení ulice Kratochvílova
•	 bylo provedeno ošetření a nátěr cca 100ks stožárů VO v ulicích: bří Hovůrkových, 
 Jižní čtvrť, Šířava, 17.listopadu, Interbrigadistů, 9.května, Palackého, 1.května, 
 Malá Dlážka, Šířava
•	 byla provedena instalace nového kabelového vedení VO v ulicích Husova 
 a Bří Hovůrkových
•	 bylo pořízeno a instalováno 6ks nových solárních svítidel v ulicích Mervartova, 
 Fügnerova, Na Hrázi, Denisova, Osmek
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INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:
•	 bylo vysoutěženo nové vozidlo pro potřeby údržby lamp veřejného osvětlení 
 s plošinou 15m, které bude dodáno dle smlouvy na konci března 2020. 
 Nahrazuje tak vozidlo Renault z roku 2006, které má prasklý nosný rám
•	 v roce 2019 jsme se zaměřovali na elektronickou evidenci prováděné práce a tím 
 zabezpečili obnovu dat v rámci pasportizace VO. Mobilní terminály jsou přímo 
 provázány s Grafickým Informačním Systémem města Přerova – spuštěno 
 od 5/2019

Zásahy na lampách VO
zásah četnost 2019
kryt svítidla - výměna 3

objímka - výměna 4

patice - výměna 6

pojistka - výměna 75

pojistkové pouzdro - výměna 11

přívodní kabel - oprava 3

startér - výměna 120

svítidlo - výměna 28

svod - oprava 4

svod - výměna 21

svorkovnice - oprava 10

svorkovnice - výměna 21

tlumivka - výměna 104

výbojka - výměna 398

provizorní propojení horním převěsem 4

ostatní porucha 6

jiné - viz. poznámka 10

Celkem zásahů 828

Přehled činností jednotlivých provozů 16



Středisko správa hřbitovů 
INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:
•	 bylo vybudováno 127 nových urnových míst
•	 z veřejné zeleně byl převeden stroj VEGA, který je osazen čelní nakládací radlicí a tím 
 nám umožňuje manipulaci se sypkými materiály a nahradil malotraktor MT-8 z roku 2003
•	 v tomto roce jsme se věnovali obnově značení hrobových míst a kontrole a zpřesněním 
 pasportu jednotlivých hřbitovů ve vazbě na neobsazená hrobová místa, stav dřevin atp.
•	 proběhlo na hřbitově v Přerově na základě povolení MMPr kácení 15ti stromů a 14ti 
 stromů na hřbitově v Lověšicích

17 Přehled činností jednotlivých provozů
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Středisko útulek pro zatoulaná zvířata
ZA ROK 2019 BYLO V RÁMCI STŘEDISKA:
•	 přijato do útulku 119 psů a 73 koček
 - vráceno 76 psů a 7 koček původním majitelům
 - předáno 39 psů a 48 koček do pěstounské péče
 - k 31. 12. 2019 přítomno 20 psů a 15 koček
•	 nabízeno pěstounství zvířat formou webu útulku www.utulekprerov.cz, tak i na 
 www.facebook.com/utulekprerov.cz, https://www.instagram.com/utulekprerov/, 
 https:/www.darcovstvi.vaschovatel.cz/utulky/detail/47-utulek-pro-zatoulana- 
 zvirata-prerov/o-utulku

Statistika útulku
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INVESTICE, ZÁSADNÍ OPRAVY A ZMĚNY NA DANÉM ÚTVARU:
•	 po schválení provozního řádu od krajské hygienické stanice došlo v květnu 2019 k otevření 
 Hotelu pro psy, kde nabízíme službu hlídaní psů po dobu dovolené, pracovní cesty, pobytu 
 v nemocnici či lázních apod. Kapacita hotelu jsou čtyři kotce se zateplenými boudami. 
 Do 31. 12. 2019 bylo umístěno v rámci hotelových služeb 27 psů.
•	 z peněžního fondu útulku byl zakoupen nový počítač pro správu útulku a zakoupena novější 
 verze evidenčního softwaru pro zvířata, což nyní umožňuje i přehlednější evidenci přijatých 
 koček



Středisko správa polesí
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Technický úsek
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ZA ROK 2019 BYL/A V RÁMCI ÚTVARU:
provedena v areálu Na Hrázi:
•	 oprava sekčních průmyslových vrat v budově skladu
•	 instalace klimatizace v kancelářích v administrativní budově
•	 odvětrání šaten a sprch
•	 oprava omítek chodeb v administrativní budově
•	 malba chodeb, recepce a prostor v administrativní budově včetně kanceláře skladu
•	 realizace nátěru střechy na garážích
•	 oprava vrat garáží včetně nátěrů
•	 instalace výdejního okna ve skladu
•	 instalace bezpečnostních prvků na chodbách – nouzové východy
•	 rekonstrukce kanceláře pro personální oddělení

provedena na tržních místech a parkovacích automatech:
•	 instalace nového PA na nám. Přerovského povstání s příjmem platebních karet
•	 obměna informačních tabulí pro tržní místa
•	 rekonstrukce pultů pro tržní prodej na Velké Dlážce včetně nátěrů
•	 oprava prodejních pultů na tržních místech
•	 obnova vodorovného dopravního značení na tržních místech

provedena v prodejně květin u hřbitova:
•	 instalace dělicí prosklené příčky a výměna okna včetně realizace drobných zed.úprav 
 jako bourání příčky,oprava dlažby a malba
•	 instalace klimatizace a chladicí jednotky

provedena na hřbitově:
•	 instalace klimatizace v čekárně a místnosti pro příjem pohřbů
•	 malba příjmové místnosti
•	 oprava a montáž vjezdové brány
•	 oprava dešťových svodů na budově márnice – hřbitov Čekyně
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provedena na skládce v Žeravicích:
•	 instalace klimatizace v kanceláři včetně malby kanceláře, chodeb a šatny
•	 realizace havarijní sprchy
•	 oprava střešních svodů třídírny

provedena v Michalově:
•	 oprava a montáž vrat skladu včetně nátěrů
•	 malba kanceláře včetně drobných úprav

provedena v útulku pro zatoulaná zvířata:
•	 realizace opravy obkladů,omítky a dlažby včetně odvodnění vpusti se vsakem ze střešního svodu
•	 instalace střešních svodů na venkovních kotcích 
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Název ks Cena bez DPH
Sekačka GIANNI Ferrari TURBO 2 1 990 000 Kč
Software pro zpracování mezd a docházky 1 165 000 Kč
Hákový nosič kontejnerů Fuso Canter 1 2 426 000 Kč
Drtič válcový, mobilní zn. Husmann 1 725 000 Kč
Pásový dopravník mobilní pro velkoob-

jemový odpad
1 152 000 Kč

Pásový dopravník mobilní pro 

sypké materiály
1 128 000 Kč

Kontejner zesílený 40m3 4 160 000 Kč
Kontejner 40 m3 8 286 000 Kč
Kontejner 10m3 15 203 000 Kč
Váha silniční s displejem 2 159 000 Kč
Zametací stroj Bucher CC5006 1 4 968 000 Kč
Zametací stroj Bucher CC1300 včetně 
příslušenství pro ZÚ

1 2 717 000 Kč

Pozemek p.č. 1222/20 k.ú.Čekyně 753m2 1 224 000 Kč
Pozemek p.č. 1222/21 k.ú.Čekyně 698m2 1 207 000 Kč
Pozemek p.č. 1222/22 k.ú.Čekyně 1898m2 1 563 000 Kč
Kanalizační vedení (v jímce v Žeravicích) 1 156 000 Kč
Vozidlo osobní Dacia Dokker 1 244 000 Kč
Vozidlo osobní Škoda Kamiq 1 432 000 Kč
Kolový nakladač Avant včetně příkopového 
ramena a nůžek

1 2 185 000 Kč

Kontejner modulový na nebezpečný odpad 1 194 000 Kč
Parkovací automat 1 132 000 Kč
CELKEM 17 416 000 Kč

Investice 22
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Oblast zaměstnanecké politiky
Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. zabezpečovala v  roce 2019 provozní 
činnost s celkovým přepočteným stavem pracovníků 154,5 v pracovním poměru.

K 31.12.2019 pracovalo ve společnosti 164 pracovníků v pracovním poměru v členění dle 
jednotlivých kategorií:

V roce 2019 vyplácela společnost příspěvky ze sociálního programu společnosti:
 
•	 příspěvek ve výši 6.000 Kč, který může zaměstnanec čerpat v průběhu roku a je určen 
 pro využití podpory v oblasti zdraví, sportu a oddychu,
•	 jednorázový příspěvek při narození dítěte zaměstnance a při úmrtí člena rodiny,  
 příspěvek na dopravu, který je vyplácen mimo přerovským zaměstnancům.

Pokleslo zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, které společnost realizuje s podpo-
rou Úřadu práce v Přerově. V roce 2019 bylo zaměstnáno až 24 dlouhodobě nezaměstna-
ných při práci na úklidu města, čištění chodníků a komunikací a sběru odpadů.

Kategorie Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019
THP ( mistr,fakturant, technik, skladník) 31 29 33

Správa 2 2 2

Dělníci 122 127 126

Dělníci veřejně prospěšných prací 11 5 3

CELKEM 166 163 164
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Společnost má uzavřenou kolektivní smlouvu se ZO OS UNIOS Technické služby. Tato ko-
lektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměst-
nanci v oblasti pracovněprávních, mzdových a sociálních nároků a vztahuje se na všechny 
zaměstnance společnosti. Veškeré dohody, které byly v rámci této Kolektivní smlouvy ujed-
nány, společnost v roce 2019 splnila.
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FLUKTUACE
Přesto, že v roce 2018 fluktuace dočasně vzrostla, v roce 2019 se opět stabilizovala pod 
úrovní 5%. Uvedená data jsou bez přirozených úbytků z důvodů odchodu do důchodu, 
které činí cca 0,5% ročně.

NEMOCNOST A VYPLÁCENÉ NÁHRADY
Legislativní změny ve vyplácení náhrady za nemoc způsobily zdvojnásobení původně vyplá-
cených objemů dávek.
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Zpráva předsedy dozorčí rady27

1 

 

Zpráva dozorčí rady společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 
o její činnosti v roce 2019 

 

 

Tato zpráva dozorčí rady o její činnosti byla schválena na zasedání dozorčí rady společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. (dále jen „společnost“), které se konalo dne 28.4.2020. 

Tato zpráva se podle ustanovení § 447 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, předkládá Radě statutárního 
města Přerov, která vykonává působnost valné hromady společnosti, a to v souvislosti se  

schválením řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a rozhodnutím o vypořádání 
hospodářského výsledku společnosti za rok 2019. Účelem této zprávy je shrnutí názoru dozorčí 
rady na podnikatelskou činnost společnosti v roce 2019, její hospodaření a plnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů. Tato zpráva zahrnuje vyjádření  dozorčí rady k účetní 
závěrce za rok 2019, která byla zpracována k 31.12.2019, k výroční zprávě, kterou společnost 
povinně dle zákona o účetnictví sestavuje, a to včetně zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami. V neposlední řadě tato zpráva obsahuje i doporučení dozorčí rady pro Radu 

statutárního města Přerov k návrhu jednatele na vypořádání hospodářského výsledku, kterého 
společnost dosáhla v roce 2019 a k rozdělení celkového nerozděleného zisku, který společnost 
vykázala v minulých účetních obdobích. 

 

Dozorčí rada pracovala v roce 2019 (od 17.1.2019) v tomto složení: 
 

Předseda dozorčí rady :  Mgr. Štěpán Schenk     

Členové rady:                                 Jan Jüttner 
PhDr. Marcel Kašík 

Ivo Lausch  

Ing. Milan Passinger 

   

                                                         

Od 16.10.2019 pak bylo složení dozorčí rady následující: 
 

Předseda dozorčí rady :  Mgr. Štěpán Schenk     

Členové rady:                                 Jan Jüttner 
PhDr. Marcel Kašík 

Ivo Lausch 

Pavel Košutek  
 

 

Na zasedáních dozorčí rady, která se konala v roce 2019, dozorčí rada, za účasti jednatele a 
dalších členů vedení společnosti, projednávala s vedením společnosti provozní, ekonomické, 
finanční, majetkové, personální a další důležité záležitosti společnosti, a to zejména v těchto 
oblastech:  

- poskytování služeb společností pro statutární město Přerov 

- poskytování služeb společností pro statutární město Přerov v režimu tzv. in house 

- provozování pohřební služby prostřednictvím dceřiné společnosti, která byla za tímto 
účelem založena a provozuje činnost od 1.1.2018 

- způsob výběru subdodavatelů a příprava rozpočtových podkladů pro jednotlivé akce včetně 
problematiky dotací 

- řešení problematiky „kůrovcové kalamity“ v katastru Svrčov  
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- zajištění zimní údržby komunikací ve statuárním městě Přerově a jeho místních částech 

- podmínky zajištění údržby veřejné zeleně 

- odpadové hospodářství 
- problematika fluktuace zaměstnanců a zajištění personálních kapacit společnosti. 

 

Dozorčí rada byla ze strany jednatele a ostatních členů vedení společnosti informována o 
finančních výsledcích společnosti včetně přehledů tržeb, peněžních toků, pohledávek a závazků 
a pracovního kapitálu. Na zasedáních dozorčí rady bylo s vedením společnosti vyhodnocováno 
plnění plánů společnosti schválených jediným společníkem. Dále byly předmětem jednání i 
návrhy plánu hospodaření  a investic na rok 2020. Mezi dozorčí radou a vedením společnosti 
byly na zasedáních průběžně projednávány i záležitosti týkající se prodejů, nákupů a služeb ve 
vztahu k městu Přerov. Dozorčí rada neshledala nedostatky ve výkonu působnosti vedení 
společnosti a podnikatelské činnosti.  
 

Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 6.5.2019 projednala výroční zprávu společnosti 
za rok 2018 obsahující jak účetní závěrku za rok 2018, zprávu jednatele o podnikatelské 
činnosti a stavu majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada na tomto 

zasedání doporučila Radě statutárního města Přerova, která vykonává působnost jediného 
společníka společnosti, schválení účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu na vypořádání 
zisku, který předložil jednatel.  
 

Na zasedání dozorčí rady, které se konalo dne 28.4.2020, byly ze strany dozorčí rady 
projednány finanční výkazy a výsledky hospodaření dosažené společností v roce 2019. Dozorčí 
rada projednala materiály připravené k předložení jedinému společníkovi reprezentovaném 
Radou statutárního města Přerova, tzn.:  

- Výroční zprávu o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, tj. za účetní 
období od 1.1.2019 do 31.12.2019; 

- Účetní závěrku za rok 2019 včetně příloh; 
- Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 zákona o obchodních korporacích; 
- Zprávu nezávislého auditora Ing. Pavly Židlíkové ze dne 3.4.2020. 

 

Dozorčí rada konstatovala, že z její strany nebyly zjištěny skutečnosti, na základě kterých by 
bylo možno učinit závěr, že finanční výkazy společnosti a její účetnictví nepodávají věrný a 
poctivý obraz o stavu společnosti. Účetní záznamy a další evidence společnosti jsou vedeny 

průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví 
podnikatelských subjektů a také v souladu se zakladatelskou listinou. 

 

Shodně se zprávou nezávislého auditora Ing. Pavly Židlíkové ze dne 3.4.2020 dozorčí rada 
konstatuje, že účetní závěrka podává ve všech podstatných aspektech věrný a poctivý obraz  o 

stavu aktiv, pasiv, vlastního kapitálu, závazků a finanční situace společnosti k 31.12.2019 a 

výsledku hospodaření za rok 2019, a to v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými 
předpisy České republiky.  
 

Dozorčí rada projednala návrh jednatele na příspěvek do sociálního fondu společnosti ve výši 
1.500.000,- Kč, který by měl být převeden do sociálního fondu do 30.6.2021 ze zisku, kterého 
společnost dosáhla v roce 2019.  
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Dozorčí rada konstatuje, že společnost za rok 2019 vykázala kladný hospodářský výsledek – 

zisk po zdanění ve výši 5.465.563,36 Kč. Ke dni 31.12.2019 vykazuje společnost na účtu č. 428 
– celkový nerozdělený zisk z minulých let částku 55.543.478,85 Kč. 
 

Jednatel společnosti navrhuje, aby zisk vykázaný v roce 2019 ve výši 5.465.563,36 Kč po 
zdanění byl vypořádán tak, že částka ve výši 1.500.000 Kč bude převedena do sociálního fondu 
a zbývající částka, tzn. 3.965.563,36 Kč bude převedena na účet č. 427 – fond rozvoje a investic.  

 

Jednatel společnosti dále navrhuje, aby z celkového nerozděleného zisku společnosti 
z minulých let, který je k 31.12.2019 ve výši 55.543.478,85 Kč evidován na účtu č. 428, byl 

jedinému společníkovi – statutární město Přerov - vyplacen podíl na zisku ve výši 30.000.000,- 
Kč, a to se splatností do 30.6.2020.  
Zbývající část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 25.543.478,85 Kč navrhuje jednatel 

převést na účet 427 – fond rozvoje a investic, ze kterého bude v následujících letech financován 
rozvoj společnosti, zejména dofinancování plánovaných investičních akcí podpořených dotací, 
jejichž příprava nebo realizace již byla zahájena v roce 2020. 

 

Dozorčí rada souhlasí s obsahem Výroční zprávy společnosti za rok 2019 a doporučuje Radě 
města Přerov vyslovit souhlas s vykázaným stavem majetku, vlastního kapitálu, závazků a výší 
hospodářského výsledku a jeho rozdělením za rok 2019 podle návrhu jednatele společnosti.  
 

Dozorčí rada proto doporučuje Radě statutárního města Přerov, jako jedinému společníkovi 
při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
 

schválit: 
 

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 v předloženém znění; 
- návrh jednatele na rozdělení zisku dosaženého v roce 2019 ve výši  5.465.563,36 Kč po 

zdanění tak, že částka ve výši 1.500.000,-Kč bude převedena do sociálního fondu a částka 
ve výši 3.965.563,36 bude převedena na účet č. 427 – fond rozvoje a investic;  

- návrh jednatele na vyplacení podílu na zisku jedinému společníkovi, a to ve výši 
30.000.000,- Kč z celkového nerozděleného zisku z minulých let, který je k 31.12.2019 ve 

výši 55.543.478,85 Kč evidován na účtu 428 – nerozdělený zisk minulých let, a to se 

splatností do 30.6.2020; 

- návrh jednatele na převod zůstatku celkového nerozděleného zisku z minulých let ve výši 
25.543.478,85 Kč k 31.12.2019 na účet 427 – fond rozvoje a investic.  

 

Tato zpráva dozorčí rady byla schválena na jejím zasedání dne 28.4.2020. 

 

 

V Přerově dne 28.4.2020 

 

 

 

Mgr. Štěpán Schenk 

předseda dozorčí rady 

 



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

dle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 

 

Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o.se sídlem Přerov I – Město, 750 02 Přerov, Na Hrázi 3165/17, IČ 278 
41 090, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43227 (jako osoba ovládaná – zpracovatel 
zprávy), je součástí uskupení, ve kterém existují následně popsané vztahy. 
 

A) Struktura vztahů propojených osob 

 

Ovládající osoba – jediný společník, tj. podíl 100% 

Statutární město Přerov. 
Přerov, Bratrská 34, IČ 00301825 

 

Další ovládané osoby: 

1. Příspěvkové organizace - jediný zřizovatel 
2. Teplo a.s., IČ 25391453 – podíl 100% 

3. Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337 – podíl 100% 

 

Ovládaná osoba – jediný společník, tj. podíl 100% 

Pohřební služba Přerov, s.r.o. 
Přerov, Na Hrázi 3165/17, IČ 01925920 

 

B) Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 
 

Zpracovatel zprávy vykonává samostatně podnikatelskou činnost, tj. technické služby, nakládání s odpady, obchodní 
činnost, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, silniční motorová doprava. V rámci seskupení neplní 
žádnou funkci prostředníka. 
Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím jediného společníka – Rady města Přerova při výkonu působnosti 
valné hromady a dozorčí rady společnosti. 
 

C) Přehled jednání učiněných v roce 2019, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí 
ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu 
ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky 

 

V roce 2019 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 
10% vlastního kapitálu společnosti. 
 

D) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými 

 

1. Smlouvy uzavřené v roce 2019 

 

V nichž ovládaná osoba (Technické služby města Přerova s.r.o.) vystupuje jako dodavatel: 
 

Smluvní strana Typ smlouvy 

Datum 

uzavření Charakteristika smlouvy 

Statutární město Přerov  Smlouva o odtahu vozidel 11.2.19 Smlouva o odtahu vozidel 
Statutární město Přerov  Smlouva o dílo 13.2.19 LHC Přerov 2 - stavba oplocení, 2019 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 13.2.19 
LHC Přerov 2 - strojní příprava půdy, 
2019 

Statutární město Přerov Smlouva o převodu 13.2.19 

Smlouva o úplatném převodu 
projektové dokumentace a převodu 
práv a povinností vyplývajících z 
územního rozhodnutí a ze stavebního 
povolení 
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Smluvní strana Typ smlouvy 

Datum 

uzavření Charakteristika smlouvy 

Statutární město Přerov 
Smlouva o zajištění 
reklamy 

15.2.19 Smlouva o zajištění reklamy 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 11.3.19 LHC Přerov 2 - zalesňování 2019 (jarní) 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 20.3.19 
Výměna písku v pískovištích dětských 
hřišť v Přerově 2019 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 29.3.19 
LHC Přerov 2 - zalesňování 2019 
(sadební materiál) 

Statutární město Přerov 
Smlouva o zadávání 
zakázek 

3.6.19 

Smlouva o společnosti pro 
centralizované zadávání veřejných 
zakázek na telekomunikační služby 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 19.6.19 
Protipovodňové opatření na lesní cestě 
Prostřední, 2019 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 12.7.19 
Péče o vysazené lesní kultury - vyžíňky, 
2019 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 12.7.19 Parkoviště v ulici Kozlovská 

Statutární město Přerov Smlouva o nájmu honitby 25.7.19 Smlouva o nájmu honitby 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 25.7.19 

Rekonstrukce stezky pro chodce a 
cyklisty se společným provozem na ul. 
Kosmákova 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 25.7.19 
Rekonstrukce chodníku u přechodu pro 
chodce přes ul. Kozlovská 

Statutární město Přerov Kupní smlouva 7.8.19 
Kupní smlouva - vánoční světelná 
výzdoba 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 7.8.19 
Oprava stávajících vánočních ozdob na 
VO 

Statutární město Přerov Kupní smlouva 29.8.19 Herbicid Roundup, Aversol 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 29.8.19 
"Rozšíření parkoviště ve vnitrobloku 
Žižkova" 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 29.8.19 
"Parkoviště osobních vozidel Přerov - 
ulice Optiky" 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 29.8.19 "Rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova" 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 3.9.19 

LHC Přerov 2 - péče o vysazené lesní 
kultury - repelent proti okusu zvěří 
(zimní), 2019 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 26.9.19 Realizace výsadeb 2019, nám. Svobody 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 26.9.19 Náhradní výsadby - 2019, podzim 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 11.10.19 
LHC Přerov 2 - zalesňování 2019, 
podzim 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 11.10.19 
LHC Přerov 2 - dodávka kameniva na 
lesní cesty, 2019 

Statutární město Přerov Smlouva o dílo 11.11.19 LHC Přerov 2 - těžba dříví, 2019 

Statutární město Přerov Dohoda o narovnání 13.12.19 
Dohoda o narovnání – kalamitní těžba 
dřeva 

Statutární město Přerov a 
jím zřízené příspěvkové a 
ostatní organizace a 
společnosti 

jednorázové objednávky 2019 
zajištění jednorázových služeb a nákupu 
materiálu 

 

 

V nichž ovládaná osoba  (Technické služby města Přerova s.r.o.) vystupuje jako odběratel: 
 

Smluvní strana Typ smlouvy 

Datum 

uzavření Charakteristika smlouvy 

Statutární město Přerov  

smlouva o 
centralizovaném zadávání 
 25.09.2017 

Dodávka elektrické energie na období 
2018 a 2019 
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2. Ostatní smlouvy platné v roce 2019 

 

V nichž ovládaná osoba vystupuje jako dodavatel 
 

Smluvní strana Typ smlouvy Datum uzavření Charakteristika smlouvy 

Statutární město Přerov Smlouva o krytí ztráty 
WC 

29.9.2009 Krytí ztráty veřejných WC 

Statutární město Přerov Smlouva o vykonávaní 
sjednaných činností 

9.9.2010 Sjednané činnosti 

Statutární město Přerov Smlouva o zajištění ZO 
světelných zdrojů 

1.7.2008 Zpětný odběr svět. Zdrojů 
ASEKOL 

Statutární město Přerov Smlouva o zajištění ZO 
elektrozařízení 

1.7.2008 Zpětný odběr elektrozařízení 
Elektrowin 

Statutární město Přerov Smlouva o zajištění ZO 
elektrozařízení 

1.7.2008 Zpětný odběr elektrozařízení 
Ekolamp 

Příspěvkové aj. 
organizace a společnosti 
zřízené Statutárním  
městem Přerov  

Svoz a likvidace 
komunálního a 
tříděného odpadu 

různě Svoz a likvidace komunálního a 
tříděného odpadu 

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 30.11.2015 Nájem odpadových nádob 

Přerovská rozvojová, 
s.r.o. 

Obecná smlouva 7.12.2015 Provádění servisní činnosti 

 

 

Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako 
všem ostatním partnerům. 
 

 

V nichž ovládaná osoba vystupuje jako odběratel: 
 

Smluvní strana Typ smlouvy Datum Charakteristika smlouvy 

Statutární město Přerov Smlouva o převodu 
práv 

25.8.2008 Užívací práva ke skládce 

Statutární město Přerov Smlouva o spolupráci 25.1.2010 Trvalý přístup na GIS server 

Statutární město Přerov Smlouva o nájmu 
honitby 

3.8.2009 Pronájem honitby 

Statutární město Přerov Mandátní smlouva 30.9.2010 Správa hřbitova, péče o lesy, 
správa majetku 

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 23.11.2009 Nájem nebytových prostor-hřbitov 

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 1.9.2009 Nájem nebyt. prostor a pozemků 

Statutární město Přerov Smlouva o výpůjčce 
nemovitých věcí 

1.9.2009 Výpůjčka nemovitých věcí 

Statutární město Přerov Smlouva o výpůjčce 27.6.2012 Výpůjčka pozemku 

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 6.11.2014 Nájem části pozemku za účelem 
umístění informační tabule 

 

Statutární město Přerov O výpůjčce 13.4.2015 Výpůjčka movitých věcí na oslavy a 
společenské akce 

Statutární město Přerov  Nájemní smlouva 13.2.2015 Nájem kompostárny 

Statutární město Přerov Nájemní smlouva 13.4.2015 Pronájem podia 

Statutární město Přerov  smlouva o 
centralizovaném 
zadávání 
 

25.09.2017 Dodávka elektrické energie na 
období 2018 a 2019 
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Smlouvy uzavřené s ovládanou osobou : Pohřební služba Přerov s.r.o. 
 

Smluvní strana Typ smlouvy Datum uzavření Charakteristika smlouvy 

Pohřební služba Přerova  
Smlouva o úpravě 
vzájemných vztahů 20.12.2017 

Pronájem nebytových prostor, 
licenční smlouvy Karat, činnosti 
(účetnictví, IT, správa a evidence 
majetku, úklid prostor, daňové 
povinnosti 

Pohřební služba Přerova  
Rámcová kupní 
smlouva 02.01.2018 

zajištění smuteční síně (velká, 
malá) 

 

Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny. 
 

Mezi propojenými osobami byly dále uskutečňovány standardní dodávky služeb na základě příslušných objednávek a to 
za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 

E) Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle §71 a 72 

V roce 2019 neučinila ovládaná osoba v zájmu nebo na popud ovládající osoby žádné jiné právní úkony ani nepřijala 
žádná ostatní opatření. 
V roce 2019 nevznikla ovládané osobě újma  a z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání. 
 

F) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají 
výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika 

Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. Mezi ně lze zařadit: 
- Stabilní obchodní vztahy založené na dlouhodobé smlouvě 

- Možnost přenosu a využívání know-how mezi propojenými osobami 
- Společný marketing – propagace jedné společnosti v rámci skupiny 

- Společné sdílení některých prostředků komunikace  GIS) 
- Propojená skupina realizuje výběrová řízení ve skupině na některé komodity – plyn, elektřina, spoje apod. a tím 

dosahuje lepší ceny na trhu 

Mezi nevýhody plynoucí ze vztahů v rámci skupiny patří: 
- V některých případech menší operativnost přenosu informací 
- Rozdílnost režimů uplatňování daně z přidané hodnoty. 

 

Ze vztahu mezi propojenými osobami výrazně převažují výhody a vztah nenese s sebou žádná rizika.  
 

G) Důvěrnost informací 
Za důvěrné jsou považovány informace, které jsou součástí obchodního tajemství ovládané osoby, ovládající osoby jako  

i osob ovládaných ovládající osobou. 
Z tohoto důvodu neobsahuje zpráva informace o cenách ani jiných finančních částkách, ani informace o množství 
plnění. 
Ve všech uvedených případech byly ceny sjednány na smluvním základě jako ceny obvyklé, přičemž ovládané osobě 
nevznikla žádná újma. 
 

H) Závěr 

Zpracování zprávy bylo zajištěno statutárním orgánem společnosti. 
Zpráva bude předložena auditorovi k ověření. 
Zpráva bude součástí výroční zprávy společnosti. 
 

 

V Přerově dne 30.3.2020 

 

 

        ………………………………  

              Ing. Bohumír Střelec 

              Jednatel společnosti 



Minulé úč. období

Brutto                                              

1

Korekce                                                

2

Netto                                                

3

Netto                                                

4

AKTIVA CELKEM 001 308 509 -99 006 209 503 208 699

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 201 449 -98 581 102 868 95 542

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 1 663 -1 440 223 194

B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva (ř. 07 + 08) 006 1 208 -985 223 194

2. 1. Software 007 1 208 -985 223 194

2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

3. Goodwill 009 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 455 -455 0 0

5. 011 0 0 0 0

5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 198 568 -97 142 101 426 94 129

B. II. 1. Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) 015 79 745 -17 622 62 123 64 076

1. 1. Pozemky 016 22 194 0 22 194 21 201

2. Stavby 017 57 551 -17 622 39 929 42 875

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 106 621 -73 323 33 298 22 775

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23) 020 6 526 -6 197 329 201

4. 1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0

2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 6 526 -6 197 329 201

5. 024 5 676 0 5 676 7 077

5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 5 676 0 5 676 7 077

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 027 1 219 0 1 219 1 219

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 1 219 0 1 219 1 219

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0

3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0 0 0

4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 0 0

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 0 0

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36) 034 0 0 0 0

7. 1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0 0 0 0

2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Číslo 
řádku

c

Označení

a

AKTIVA

b

Běžné účetní období

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(ř. 02 + 03 + 37 + 74) = ř. 78 

Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky 
 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 

a místo podnikání liší-li se od bydliště 
 

ROZVAHA 
v plném rozsahu 

ke dni 

(v celých tisících Kč) 

Rok Měsíc IČO 

2019 12 27841090 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Na Hrázi 3165/17 

750 02  Přerov I-Město 

31.12.2019 

(ř. 05 + 06 + 09 + 10 + 11) 

(ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24) 

(ř. 12 + 13) 

(ř. 25 + 26) 

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019 34



Minulé úč. období

Brutto                                              

1

Korekce                                                

2

Netto                                                

3

Netto                                                

4

C. Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 106 235 -426 105 810 112 624

C. I. Zásoby 038 2 545 -130 2 416 2 251

C. I. 1. Materiál 039 2 545 -130 2 416 1 652

2. Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 599

3. Výrobky a zboží (ř. 42 + 43) 041 0 0 0 0

3. 1. Výrobky 042 0 0 0 0

2. Zboží 043 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0

C. II. Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 7 812 -296 7 516 6 685

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) 047 0 0 0 0

1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0

4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0

5. Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) 052 0 0 0 0

5. 1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0

3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0

4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

2. Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) 057 7 812 -296 7 516 6 685

2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 3 070 -296 2 773 2 080

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0

4. Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) 061 4 743 0 4 743 4 604

4. 1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

3. Stát - daňové pohledávky 064 3 441 0 3 441 3 445

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 486 0 486 525

5. Dohadné účty aktivní 066 526 0 526 456

6. Jiné pohledávky 067 290 0 290 179

C. III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky (ř. 72 až 73) 071 95 878 0 95 878 103 688

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 181 0 181 105

2. Peněžní prostředky na účtech 073 95 697 0 95 697 103 583

D. Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) 074 825 0 825 533

D. 1. Náklady příštích období 075 297 0 297 232

2. Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 077 528 0 528 301

Číslo 
řádku

c

Označení

a

AKTIVA

b

Běžné účetní období

(ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 201935



Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019 36

PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) = ř. 001 078 209 503 208 699

A. Vlastní kapitál 079 175 564 170 527

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 103 542 102 552

A. I. 1. Základní kapitál 081 103 542 102 552

2. Vlastní podíly (-) 082 0 0

3. Změny základního kapitálu 083 0 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86) 084 10 272 0

A. II. 1. Ážio 085 0 0

2. Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) 086 10 272 0

2. 1. Ostatní kapitálové fondy 087 10 272 0

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088 0 0

3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 089 0 0

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 0 0

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 0 0

A. III. Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) 092 741 160

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 093 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 094 741 160

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98) 095 55 543 56 243

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 096 55 543 56 243

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 0 0

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 0 0

A. V. 099 5 466 11 572

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 0 0

B + C CIZÍ ZDROJE (ř. 102 + 107) 101 32 022 36 451

B. Rezervy (ř. 103 až 106) 102 18 750 21 996

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 104 1 156 2 600

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 16 880 19 191

4. Ostatní rezervy 106 714 205

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 13 272 14 455

C. I. Dlouhodobé závazky (ř. 109 + (112 až 119)) 108 0 0

C. I. 1. Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111) 109 0 0

1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0

8. Odložený daňový závazek 118 0 0

9. Závazky - ostatní (ř. 120 až 122) 119 0 0

9. 1. Závazky ke společníkům 120 0 0

2. Dohadné účty pasivní 121 0 0

3. Jiné závazky 122 0 0

Stav v minulém
účetním období

6

Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř. 01 - 80 - 84 - 92 - 95 - 100 - 101 - 141) = ř. 55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

Číslo 
řádku

c

Označení

a

PASIVA

b

Stav v běžném
účetním období

5

(ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100) 



C. II. Krátkodobé závazky (ř. 124 + (127 až 133)) 123 13 272 14 455

C. II. 1. Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126) 124 0 0

1. 1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

2. Ostatní dluhopisy 126 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 127 0 0

3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 456 490

4. Závazky z obchodních vztahů 129 4 259 5 659

5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0

8. Závazky - ostatní (ř. 134 až 140) 133 8 557 8 306

8. 1. Závazky ke společníkům 134 0 0

2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0

3. Závazky k zaměstnancům 136 3 572 3 316

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 1 967 1 875

5. Stát - daňové závazky a dotace 138 436 808

6. Dohadné účty pasivní 139 658 1 131

7. Jiné závazky 140 1 924 1 175

D. Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) 141 1 917 1 721

D. 1. Výdaje příštích období 142 88 40

2. Výnosy příštích období 143 1 829 1 680

Označení

a

PASIVA

b

Stav v běžném
účetním období

5

Stav v minulém

účetním období

6

Číslo 
řádku

c

11.03.2020 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která 
je účetní jednotkou: 

Společnost s ručením omezeným 

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Poznámka: 

Poskytování technických služeb 

Nakládání s odpady 

37 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019



běžném                                              
1

minulém                                                
2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 131 478 125 273

II. Tržby za prodej zboží 02 1 240 24

A. Výkonová spotřeba         (ř. 04 až 06) 03 52 913 43 322

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 1 099 20

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 21 841 19 099

A. 3. Služby 06 29 973 24 203

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 599 -599

C. Aktivace (-) 08 -36 0

D. Osobní náklady   (ř. 10 + 11) 09 65 432 61 408

D. 1. Mzdové náklady 10 46 957 44 147

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 18 475 17 261

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 15 701 14 628

D. 2.2. Ostatní náklady 13 2 774 2 634

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti   (ř. 15 + 18 +19) 14 10 034 9 082

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   (ř. 16 + 17) 15 10 195 8 983

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 10 195 8 983

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 -87 44

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -74 55

III. Ostatní provozní výnosy   (ř. 21 až 23) 20 8 368 5 612

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 142 237

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 4 909 1 716

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 3 317 3 659

F. Ostatní provozní náklady   (ř. 25 až 29) 24 6 267 3 858

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 4 759 796

F. 3. Daně a poplatky 27 776 593

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -1 802 569

F. 5. Jiné provozní náklady 29 2 534 1 874

*
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
[ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24] 30 5 877 13 838

Skutečnost v účetním obdobíČíslo 
řádku

c

Označení

a

TEXT

b

Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky 
 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 

a místo podnikání liší-li se od bydliště 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu 

ke dni 

(v celých tisících Kč) 

Rok Měsíc IČO 

2019 12 27841090 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Na Hrázi 3165/17 

750 02  Přerov I-Město 

31.12.2019 

(ř. 12 + 13) 

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 38



běžném                                              
1

minulém                                                
2

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33) 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37) 35 0 0

V. 1. 36 0 0

V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41) 39 780 363

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 780 363

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45) 43 0 0

J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 3

K. Ostatní finanční náklady 47 71 63

* 48 709 303

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48) 49 6 586 14 141

L. Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 50 1 121 2 569

L. 1. Daň z příjmů splatná 51 1 121 2 569

L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0 0

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50) 53 5 466 11 572

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54) 55 5 466 11 572

*
Čistý obrat za účetní období
[ř. 01 + 02 + 20 + 31 + 35 + 39 + 46] 56 141 866 131 275

Skutečnost v účetním období

Finanční výsledek hospodaření (+/-)
[ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47]

Číslo 
řádku

c

Označení

a

TEXT

b

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

11.03.2020 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která 
je účetní jednotkou: 

Společnost s ručením omezeným 

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Poznámka: 

Poskytování technických služeb 

Nakládání s odpady 

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 201939



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

ZA ROK 2019 
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IČO: 27841090   
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

 

Název účetní jednotky: Technické služby města Přerova, s.r.o. 

(dále jen „společnost“) 
 

Sídlo společnosti: Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

 

IČO:    27841090  

Spisová značka:  C 43227 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Vznik:   2. dubna 2008 

 

 

Hlavní předmět podnikání společnosti: 
 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Provozování pohřební služby 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče 

 

 

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu: 
 

100%    Statutární město Přerov, IČ: 00301825,  
             Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75011 Přerov  
 

 

 

Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni 
jednatel:    Ing. BOHUMÍR STŘELEC 

předseda dozorčí rady:  Mgr. Štěpán Schenk 

členové dozorčí rady:   PhDr. Marcel Kašík 

     Ivo Lausch 

     Pavel Košutek      

     Jan Jüttner 
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2. ÚČETNÍ METODY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění 
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 
 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách. 
 

Rozvahový den:    31.12.2019  

Účetní období:    kalendářní rok 2019 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20.3.2020 

 

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),  
není-li dále uvedeno jinak.  

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, stavby a hmotný majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v 

jednotlivém případě. 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje, ocenitelná práva a software, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a 
jejichž ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. 
 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 
období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 
období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. 
 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou 
sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. 
 

Ocenění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, 
nepřímé náklady příčinně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní 
režie) a vztahující se k období činnosti. Nezahrnují se náklady na prodej. 
 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý 
darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi 
najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), nově zjištěný v 
účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad 
dlouhodobého majetku.  
 

Pořizovací cena dlouhodobého majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, 
je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku podle odpisového plánu. 
  

Opravné položky k dlouhodobému majetku společnost vytváří v případě nepoužitelného 
majetku.  
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2.2. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu 
pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné. 
 

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé 
náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost. 
 

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu). 
 

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě věkové analýzy zásob.  
100 % opravná položka je tvořena k zásobám bez skladového pohybu déle než 12 měsíců.  
 

2.3. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou 
o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za 
úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku 
k pochybným a nedobytným částkám.  
 

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě analýzy dob po splatnosti 

pohledávek.  
Daňové opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle zákona č. 593/1992 Sb., o 
rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 
Účetní opravné položky k pohledávkám se tvoří do 100 % pohledávek po splatnosti déle 
než 12 měsíců.  
 

2.4. Závazky  

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

2.5. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena 

účetní závěrka. 

Veškeré výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výsledovky v období, v němž vznikají. 
 

2.6. Rezervy 

Účetní rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně 
definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, 
že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. 

 

Zákonné rezervy společnost tvoří dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů 

- dle § 7 rezervy na opravy hmotného majetku  
- dle § 10 finanční rezervy pro rekultivace a asanace skládek dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech 
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2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným měsíčním 
kurzem České národní banky platným k 1. dni daného měsíce.  
K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným 

k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 
 

2.8. Daně 

Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Společnost pro účely výpočtu daňových odpisů provádí rovnoměrné odpisování. 

Daň z příjmů - splatná 

Společnost účtuje o rezervě na daň z příjmů na základě kalkulace daně, která vychází 
z porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení 
účetní závěrky. 

Daň z příjmů - odložená 

Společnost účtuje o odloženém daňovém závazku. Společnost neúčtuje o odložené 
daňové pohledávce z důvodu opatrnosti.  
 

2.9. Státní dotace 

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné 
a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení 
dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace 

na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo 
vlastní náklady.  

2.10. Výnosy a náklady 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí 
s výjimkou nevýznamných položek. 
 

Hlavními výnosy je poskytování komunálních služeb.  
 

2.11. Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 
společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.  
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2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období 

V průběhu účetního období společnost nezměnila účetní metody s výjimkou aplikace 
legislativních změn. 
 

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich 
obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období 

Společnost při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s platnou legislativou 

a její změny mezi roky 2018 a 2019 nepotřebují bližší popis, protože vypovídající 
schopnost zůstává zachována. 
 

2.14. Přehled o peněžních tocích  

Přehled o peněžních tocích je sestavován nepřímou metodou.  
 

2.15. Obecné informace 

Všechny změny ve statutárních orgánech, ke kterým došlo v průběhu účetního období, 
stejně jako změny výše základního kapitálu byly řádně zapsány do Obchodního 
rejstříku. 
 

Vedení společnosti pečlivě monitoruje situaci, týkající se rozšíření viru COVID-19 a 

hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost společnosti, její 
budoucí aktivity a podnikání. Současně  dospělo k závěru, že vzhledem k lokální 
působnosti a nutnosti nadále poskytovat většinu veřejných služeb, nemají významný vliv 
na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.   
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že 
Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 
zůstatek 

Software 1 007 262 62  1 208 

Ostatní DNM 335 120 0  455 

Nedokončený DHM 0 382 382   0 

Celkem 1 342 765 444 0 1 663 

 

 

Opravné položky a oprávky 
(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Úbytky Převody 

Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Software 813 233 62  984  984 

Ostatní DNM 335 120 0  455  455 

Celkem 1 148 353 62 0 1 439 0 1 439 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 

 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 
zůstatek 

Pozemky 21 201 993 0  22 194 

Stavby 57 196 355 0  57 551 

Hmotné movité věci a jejich 
soubory 

90 426 17 025 831  106 620 

Ostatní DHM 6 744 288 506  6 526 

Poskytnuté zálohy na DHM     0 

Nedokončený DHM 7 077 25 324 26 726   5 675 

Celkem 182 646 43 985 28 063 0 198 568 

 

 

Opravné položky a oprávky 
(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Úbytky Převody 

Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Pozemky        

Stavby 14 321 3 300 0    17 621 

Hmotné movité věci a jejich 

soubory 
67 651 6 503 831    73 323 

Ostatní DHM 6 544 160 506    6 198 

Poskytnuté zálohy na DHM        

Nedokončený DHM               

Celkem 88 516 9 963 1 337 0 0 0 97 142 
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Hlavní přírůstky dlouhodobého majetku:  

 
Pořízený majetek Ks Cena pořízení 
Sekačka GIANNI Ferrari 1 990 tis. 

Software pro zpracování mezd (RON) 1 165 tis. 

Hákový nosič kontejnerů Fuso Canter  1 2 426 tis. 

Drtič válcový, mobilní zn. Husmann 1 725 tis. 

Pásový dopravník mobilní pro velkoobjemový odpad 1 152 tis. 

Pásový dopravník mobilní pro sypké materiály 1 128 tis. 

Kontejner zesílený 40m3 4 160 tis. 

Kontejner 40 m3 8 286 tis. 

Kontejner 10m3 15 203 tis. 

Váha silniční s displejem 2 159 tis. 

Zametací stroj Bucher CC5006 1 4 968 tis. 

Zametací stroj Bucher CC1300 včetně příslušenství pro ZÚ 1 2 717 tis. 

Pozemek p.č. 1222/20 k.ú.Čekyně 753m2  1 224 tis. 

Pozemek p.č. 1222/21 k.ú.Čekyně 698m2  1 207 tis. 

Pozemek p.č. 1222/22 k.ú.Čekyně 1898m2  1 563 tis. 

Kanalizační vedení (v jímce v Žeravicích) 1 156 tis, 

Vozidlo osobní Dacia Dokker 1 244 tis. 

Vozidlo osobní Škoda Kamiq 1 432 tis. 

Kolový nakladač Avant včetně příkopového ramena a nůžek 1 2 185 tis. 

Kontejner modulový  1 194 tis. 

Parkovací automat 1 132 tis. 

  

3.2. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 
zůstatek 

Pořízení dlouhodobého 
finančního majetku  1 219 0 0   1 219 

Pořízení CP a podílů 0 0 0  0 

Celkem 1 219 0 0  1 219 

3.3. Zásoby 

(údaje v tis. Kč) 

     
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Zásoby k 31.12.2018     2 468 216 2 252 

Zásoby k 31.12.2019     2 545 130 2 415 

        

 

Hodnota zásob neslouží jako ručení pro úvěry.  

 

Opravné položky k zásobám jsou vytvořeny u zásob, které jsou déle než 12 měsíců bez 
skladového pohybu a to ve výši 100% jejich hodnoty. 
 

 

 

 

Příloha k účetní závěrce za rok 201947



Příloha účetní závěrky za rok 2019 

Technické služby města Přerova, s.r.o.  9 

3.4. Pohledávky 

 

Pohledávky z obchodních vztahů – věková struktura: 
(údaje v tis. Kč) 

Rok Kategorie Do 

splatnosti 

Po splatnosti Celkem po 

splatnosti 

Celkem  

0 - 90 dní 91 - 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 - 2 roky 2 a více 

let 

2019 Brutto 2644 123 0 6 21 275  3070 

 Opr. položky     21 275  296 

  Netto 2644 123 0 6 0 0   2773 

2018 Brutto 1 936 128 4 10 78 294  2 450 

 Opr. položky     76 294  370 

  Netto 1 936 128 4 10 2 0   2 080 

 

Změnu opravné položky lze rozčlenit následovně: 
 (údaje v tis. Kč) 

 2019 2018 

Počáteční stav k 1. lednu 370 315 

Tvorba  22 75 

Rozpuštění  95 20 

Konečný zůstatek k 31. prosinci  297 370 

 

Opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny u pohledávek, které jsou déle než 12 
měsíců po splatnosti a to ve výši 100% jejich hodnoty. 
 

Pohledávky z obchodních vztahů za podniky ve skupině k 31.12.2019 činí  162 tis. Kč, 

z toho  

Statutární město Přerov     do splatnosti    54   tis Kč 

Pohřební služba Přerov s.r.o.   do splatnosti    108 tis. Kč 

 

Krátkodobé pohledávky – ostatní 
 

Hlavními položkami ostatních pohledávek: 
- Daňové pohledávky ve výši 3 441 tis. Kč  
- Pohledávky s Úřadem práce České republiky - dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 45 tis. Kč 

- pohledávky z poskytnutých záloh ve výši  486 tis. Kč (zejména zálohy na energie) 

Dlouhodobé pohledávky společnost nemá. 

3.5. Krátkodobý finanční majetek 

(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019 

Peníze a ceniny 104 181 

 Běžné účty 84 502 78 939 

 Vázaný účet na rezervu na opravy hmotného majetku 0 0 

 Vázaný účet na rezervu na rekultivaci a asanaci skládky 19 081 16 758 

Účty v bankách 103 583 95 697 

3.6. Časové rozlišení aktivní 

Časové rozlišení aktivní představuje  297 tis. Kč časově rozlišených nákladů a  528 tis. 

Kč příjmů příštích období. 
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3.7. Vlastní kapitál 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):   

  

Zůstatek 
k 31. 12. 

2017 

Zvýšení Snížení 
         Zůstatek       

k 31. 12.   

2018 

Zvýšení Snížení          Zůstatek       
k 31. 12.   2019 

        

Základní kapitál 102 552 0 0 102 552 990  103 542 

Ostatní kapitálové fondy 0 94 24 70 10 309 10 313 66 

Ostatní fondy 0 0 0 0 10 271 0 10 271 

Fondy ze zisku 188 1 176 1 274 90 3 350 2 766 674 

Rezervní fond    0   0 

Výsledek hospodaření 
minulých let 45 031 11 212 0 56 243  700 55 543 

Jiný výsledek hospodaření 
min. let 0     0   

 
0 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 12 212     11 572     5 466 

 
VLASTNÍ KAPITÁL 
 

159 983   170 527   175 562 

 

  

3.8. Rezervy 

 (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019 

Rezervy na rekultivaci a asanaci skládky 19 191 16 880 

Rezervy na daň z příjmů 2 600 1 156 

Rezervy ostatní 205 714 

Rezervy celkem 21 996 18 750 

 

Zákonné rezervy společnost tvoří dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů: 

- dle § 7 rezervy na opravy hmotného majetku  
- dle § 10 rezervy pro rekultivace a asanace skládek dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech  
 (údaje v tis. Kč) 

  2019 

Výsledek hospodaření před zdaněním  6 586 

Připočitatelné položky  2 029 

Odpočitatelné položky  769 

Rozdíl účetních a daňových odpisů  -924 

Základ daně   6 922 

Daň před uplatněním slev  1 315 

Slevy na dani  159 

Daň z příjmů  1 156 

 

3.9. Závazky 

Věková struktura závazků z obchodních vztahů 
(údaje v tis. Kč) 

Rok  Do 

splatnosti 

Po splatnosti Celkem po 

splatnosti 

Celkem  

0 - 90 dní 91 - 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 - 2 roky 2 a více 

let 

2018  4 928 729      5 657 

2019  3 935 336 2 -14    4 259 
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Závazky z obchodních vztahů po splatnosti k rozvahovému dni byly uhrazeny v lednu 

následujícího roku.  

 

 

Krátkodobé závazky – ostatní 
 

Hlavními položkami ostatních závazků: 
- závazky vůči zaměstnancům z mezd za prosinec 2019 ve výši 3 572 tis. Kč 

- závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z mezd za prosinec 2019 

ve výši 1 967 tis. Kč 

- dohady na nevyfakturované dodávky ve výši  658 tis. Kč (zejména nevyfakturované 
dodávky energií, výsadba a příprava půdy) 

Dlouhodobé závazky společnost nemá. 

Závazky k podnikům ve skupině společnost činily ke konci roku 2019 13,5 tis.Kč 

(Pohřební služba Přerov s.r.o.) 

3.10. Časové rozlišení pasivní 

Časové rozlišení pasivní představuje  88 tis. Kč výdajů příštích a 1 829 tis. Kč výnosů 
příštích období. 

3.11. Odložená daň z příjmů 

Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku (závazek) lze analyzovat takto: 
 (údaje v tis. Kč) 

Odložená daň z titulu Stav k 31.12.2018  Stav k 31.12.2019 

Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen 5175 4998 

Opravné položky k zásobám   

Rezervy ostatní   

Celkem pohledávka 5 175 4998 

 

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019 

Účtovaná pohledávka   

Neúčtovaná pohledávka 5 175 4998 

Celkem pohledávka 5 175 4998 

3.12. Výnosy z běžné činnosti 

 (údaje v tis. Kč) 

 Období do 31.12.2018  Období do 31.12.2019 

 Tuzem. Zahr. Celkem  Tuzem. Zahr. Celkem  

Tržby za prodej zboží 25  25 1 240  1 240 

Tržby za prodej služeb 125 273  125 273 131 478  131 478 

Tržby za prodej materiálu a majetku 1 953  1 953 5 051  5 051 

Výnosy – příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí 3 090  3 090 1 579  1 579 

Jiné provozní výnosy 569  569 1 738  1 738 

Finanční výnosy 366  366 780  780 

VÝNOSY celkem 131 276  131 276 141 866  141 866 
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3.13. Náklady z běžné činnosti 

(údaje v tis. Kč) 
  Období do 31.12.2018 Období do 31.12.2019 

Spotřeba materiálu 17 697 20 303 

Spotřeba energie 1 403 1 538 

Prodané zboží 20 1 099 

Aktivace 0 0 

Opravy a udržování 4 428 5 282 

Ostatní služby 19 775 24 561 

Osobní náklady 61 409 65 432 

Prodaný materiál a majetek 821 4 759 

Odpisy 8 983 10 195 

Jiné provozní náklady 2 638 1 684 

Finanční náklady 0 0 

NÁKLADY bez daní celkem 117 174                         134 853 

 

3.14. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2018 a 2019 je následující: 
 
 2018 2019 

 Počet Osobní  
  náklady  

Počet Osobní 
 náklady 

Řídící zaměstnanci 2 1 950 2 2 137 

Ostatní zaměstnanci 165 53 348 167 61 561 

Členové dozorčí rady 5 400 5 428 

Členové statutárního orgánu 1 1 324 1 1 306 

Celkem 173 57 022 175 65 432 

 

Zaměstnancům je dle pravidel společnosti poskytován příspěvek na stravování, na údržbu 
pracovních oděvů a penzijní připojištění. Řídící zaměstnanci mají možno užívání 
služebního vozidla i pro soukromé účely. 

        

3.15. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty 

Výnosy z transakcí se Statutárním městem Přerov činily    110 612 tis. Kč v roce 2019  

 

Náklady z transakcí se Statutárním městem Přerov činily 3 894 tis. Kč v roce 2019 

3.16. Závazky a pohledávky neuvedené v rozvaze 

Neuvedeno v rozvaze máme drobný nehmotný a hmotný majetek a majetek v nájmu. 

3.17. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 

Neuvedeno v rozvaze máme drobný nehmotný a hmotný majetek a majetek v nájmu. 
 

3.18. Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky 

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní 
jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné 
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informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna 
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho by byla ohrožena 
schopnost plnit své závazky. 
 

3.19. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku. 
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Přehled o peněžních tocích  

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

PŘEHLED O 
PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

  

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 

( výkaz cash-flow ) 
Technické služby města 

Přerova, s.r.o. 
  31.12.2019   

  

(v celých tisících) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky 

  

Na Hrázi 3165/17 

750 02  Přerov I-Město 

          

    

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 103 688 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 7 149 

A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 6 808 

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 10 195 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  -3 245 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  -142 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 0 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 

A. *   Čistý pen. tok z prov.činn. před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.položkami 13 957 

A. 2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -4 918 

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -3 770 

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -983 

A. 2 3 Změna stavu zásob -165 

A. 2 4 Změna stavu krátk. fin. majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 

A. **   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 9 039 

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0 

A. 4   Přijaté úroky 780 

A. 5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -1 121 

A. 7   Přijaté podíly na zisku 0 

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  8 698 

  Peněžní toky z investiční činnosti   

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -17 641 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 142 

B. 3   Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -17 499 

  Peněžní toky z finančních činností   

C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 

C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 990 

C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 990 

C. 2 2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  990 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -7 811 

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 95 877 
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Auditorská zpráva nezávislého auditora pro jediného 

společníka společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

 

 

 

                                                                                        V Přerově dne 3.4.2020 

 

 

 

Zakázka a její provedení 

 

Byla jsem pověřena provedením  auditu účetní závěrky k 31. prosinci 2019, 

resp. za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 společnosti 
 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 
Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

IČ : 278 41 090 

 

S ohledem na množství účetních dokladů a účetních operací byla zakázka 
zpracována v průběhu prosince 2019 až března 2020 v sídle auditora a v sídle 

auditované společnosti. 
 

Přezkoušení bylo provedeno podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a podle směrnic Komory auditorů ČR 
auditorkou Ing. Pavlou Židlíkovou, která je držitelkou osvědčení ev.č. 1470 
Komory auditorů České republiky. 
 

Vedení společnosti mi poskytlo potřebné informace a předložilo příslušné 
podklady. 
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Právní uspořádání auditované společnosti 
 

 

Společnost : Technické služby města Přerova, s.r.o. 
 

Sídlo : 

 

Přerov, Přerov I – Město, Na Hrázi 3165/17 

PSČ 750 02 

 

Identifikační číslo : 
 

278 41 090 

 

Právní forma : 

 

Společnost s ručením omezeným 

 

Obchodní rejstřík : 
 

Krajský soud v Ostravě, spisová značka C 43227 

 

Předmět činnosti : 
 

Dle zápisu v obchodním rejstříku  
 

Hospodářský rok : 
 

kalendářní rok 

 

Základní kapitál : 

 

Kč 103 542 000,--  100 % splacen 

 

Statutární orgán - 

jednatel : 

 

Počet členů : 1 

 

Dozorčí rada : 
 

Počet členů : 5 

 

Společník : 

 

Statutární město Přerov se 100 % obchodním podílem 

 
 

 

 

Zpráva o auditu účetní závěrky 

 

Výrok auditora  

 

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., Přerov ( dále také „Společnost“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2019, výkazu zisku a 

ztráty rok končící 31.12.2019  a přílohy této účetní závěrky, která popisuje obsah 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 
Společnosti jsou uvedeny v odstavci  1. Obecné  údaje přílohy této účetní závěrky. 
 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti  Technické služby města Přerova, s.r.o., Přerov k  31. prosinci  2019 a 

nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 
v souladu s českými účetními předpisy. 
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Základ pro výrok 

 

 

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory 

auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit 
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 

a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na 
Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem 
shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.  
 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

 

 

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.   
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, 

zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat 
v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití 
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, 
kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. 
kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 
 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

 

 

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 

významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu  
auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a 
považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na 
jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností 
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní 
skepticismus. Dále je mou povinností : 

 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy 

reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,  
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      abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím  
      významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko  
      neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí   
      podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí,  
      nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 
 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy 

vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na 
účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán 

Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky. 
 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání  při sestavení 
účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné 
důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo 

podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti 
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná nejistota 
existuje, je mou povinností upozornit ve zprávě na informace uvedené 
v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, 
které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě 
trvat. 

 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně 
přílohy, a dále to, zda závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému  zobrazení. 

 

 

Mou povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a 

načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, 

včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.  
 

 

 

 

Ostatní informace 

 

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo 
účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení 
společnosti. 
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Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim 

nevydávám žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí mých povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a  

zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném 
nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými během 
ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními 

předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud 
na základě provedených prací zjistím, že tomu tak není, jsem povinna zjištěné 
skutečnosti uvést ve své zprávě. 
 

 

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích nic 
takového nezjistila. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pověřený auditor: 

 

Ing. Pavla Židlíková 

Pod Skalkou 3, Přerov 

č. osvědčení 1470 
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